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Sdělení k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

 
 
Vážený pane magistře, 
 
k Vaší žádosti ze dne 26. dubna 2019 o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, sdělujeme následující: 
Zdejšímu úřadu nejsou známy překážky, které by činily pozemek parc. č. 199 v k.ú. Kočov na okrese 
Tachov nepřevoditelný ve smyslu § 11 zákona o půdě či § 6 zákona o SPÚ. Současně s uvedeným 
sdělujeme, že poskytnutá informace o převoditelnosti pozemku ve smyslu ust. § 6 odst. b), d) a f) 
zákona o SPÚ se opírá o sdělení příslušných institucí doručených zdejšímu úřadu v roce 2006 a tyto 
nemusí být aktuální (tj. nemusí odpovídat současnému stavu). Aktuálnějšími informacemi zdejší úřad 
v současné době nedisponuje. 
Dále upozorňujeme, že v katastrálním území Kočov byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy, 
pozemek však nelze vyloučit z převodu ve smyslu ust. § 6 odst. c) zákona o SPÚ.  
Dále sdělujeme, že pozemek parc. č. 199 v k.ú. Kočov tvoří rezervu státní půdy a je blokován 
pro komplexní pozemkové úpravy – MŽP – ÚSES, pozemek je blokován Usnesením vlády ČR (UV č. 
1497/2009 a č. 620/2016 ze dne 30. listopadu 2016). Nejedná se však o rezervu ve smyslu §3 odst. 1 
zákona o SPÚ. 
  
S pozdravem 
 

 

Ing. Jiří Papež 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
Státního pozemkového úřadu 
 
 
Rozdělovník/Na vědomí  
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